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Sprawozdanie z działalności 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku  

w roku 2009 i informacja o potrzebach w zakresie pomocy społecznej. 
     I . Miejski O środek Pomocy Społecznej realizował zadania: 
1. zlecone i własne w zakresie pomocy społecznej,  
2. inne zadania- w zakresie: 
dodatków mieszkaniowych, świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej, funduszu 
alimentacyjnego, ustalania uprawnień do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych 
niż ubezpieczeni, wydawania opinii w sprawach pomocy dla kombatantów    

II POMOC SPOŁECZNA 

II. 1 Miejski O środek Pomocy Społecznej udzielał pomocy:  

� finansowej, poradnictwa  dla 488 rodzin ( 1101 osób w tych rodzinach, czyli 6 % mieszka-
ńców miasta) ( w tym finansowej dla 437 rodzin) , rzeczowej (dla 170 gosp. domowych )– 
talony żywnościowe, opał, odzież, obuwie, pościel, sprzęt AGD, meble,  środki higieniczne, 
artykuły szkolne. Większość pomocy rzeczowej klienci  ( ok. 150 rodzin) otrzymali poprzez 
Stowarzyszenie „ALTER  EGO” , 8 osób z „Pomocnej Dłoni”, Halinów, w tym jedna osoba 
skorzystała ze schronienia.  

� w formie posiłków obiadowych dla dzieci (131) i dorosłych (31),  

�  usługowej 14 osobom chorym, samotnym, starszym,  

� usługowej specjalistycznej 23 osobom chorym psychiczne lub niesprawnym intelektualnie,  

Klienci MOPS mieli dostęp do indywidualnych konsultacji psychologicznych ( także dla osób 
dotkniętych przemocą w rodzinie- bezpłatnych w PCPR Mińsk Mazowiecki i finansowanych z 
Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Z porad prawnych korzystali w 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub grzecznościowo w OPS Warszawa Wesoła. 

II. 2 Nowe kierunki działań MOPS: 

 „Azyl”  program osłonowy będącym nową inicjatywą Pana Burmistrza Miasta Waldemara 
Chachulskiego i pracowników MOPS zatwierdzony do realizacji Uchwałą Rady Miasta 
Sulejówek z dnia 25-06-2009 r., którego celem jest wsparcie rodzin/osób (spełniających 
określone w programie warunki) w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych.  
 Udzielono pomocy dla dwóch gospodarstw domowych w postaci założenia  instalacji  
wodociągowej, dla 1 gospodarstwa instalację wod-kan. Wydatkowano 9.038 zł. Trwają  działania 
zmierzające do rozbudowy pomieszczeń mieszkalnych rodziny wielodzietnej z dwojgiem 
niepełnosprawnych dzieci. Pani Architekt z Sulejówka jako pierwsza ofiarodawczyni 
zaoferowała nieodpłatne przygotowanie projektu. 
Klub Integracji Społecznej.  
 Od X 2009 w strukturze MOPS  działa Klub Integracji Społecznej, powołany uchwałą 
Rady Miasta. W ramach działań na rzecz osób starszych powstał Klub Seniora „Pogodna jesień”. 
Uczestnikami grupy są osoby starsze zamieszkałe na terenie Sulejówka. Spotkania odbywają się 
w każdy czwartek w godzinach 14 – 16. Celem działalności Klubu jest włączenie osób starszych 
do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Część osób skorzystała z dopłat do           
„Gimnastyki dla seniora”. Wraz z uczestnikami organizowane są wspólne wyjścia do muzeów, 
kin, teatrów i innych miejsc wartych zobaczenia i poznania. Uczestnicy spotkań stanowią dla 
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siebie wsparcie, dzielą się swoimi doświadczeniami i umiejętnościami, co sprawia, że czas 
upływa w miłej i ciepłej atmosferze. W ramach działalności Klubu podjęto współpracę z Policją i 
Strażą Miejską w Sulejówku, których funkcjonariusze poprowadzili spotkanie o tematyce 
bezpieczeństwa. Odbyły się również spotkania o charakterze edukacji prozdrowotnej. 
Koordynatorem działań KIS jest st. Pracownik socjalny Katarzyna Mizikowska Kopek.   

     II.3. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulejówku:  

� uczestniczyli w pracach Komisji Mieszkaniowej, Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych, podejmowali działania w celu zmotywowania 40 osób 
uzależnionych do poddania się terapii odwykowej. Z wymienionych 40 osób 12 podjęło 
spotkania z terapeutą punktu konsultacyjnego, 3 podjęło leczenie uzależnień, 3 osoby ukończyło 
leczenie odwykowe w zakładzie zamkniętym, w sprawach 7 osób toczy się postępowanie w 
Sądzie w sprawie zobowiązania do leczenia, 4 osoby ma nadzór kuratorski, 1 osoba trafiła do 
zakładu karnego, 12 osób nie identyfikuje nadużywania alkoholu jako problemu, który należy 
rozwiązać. Współpracujemy systematycznie z terapeutami Punktu Konsultacyjnego i kuratorami 
Sądu Rejonowego w 25 sprawach  osób zobowiązanych do leczenia. współpracowali z: 
pedagogami, wychowawcami szkół, funkcjonariuszami Straży Miejskiej, Policji, służbą 
zdrowia, ZUS, KRUS, Urzędem Skarbowym, środowiskiem kombatanckim, kuratorami 
sądowymi, innymi pracownikami sądów, samorządem  gminnym i powiatowym, jednostkami 
tych samorządów, organizacjami pozarządowymi ( np.: TPD, Gniazdo Rodzinne, Fundacja 
Otwartych Serc), różnymi instytucjami w celu rozwiązywania problemów klientów, lub w celu 
zapobiegania ich powstawaniu,   

� w I kw. kontrolowali postęp prac remontowych,  sfinansowanych przez dodatkowe fundusze- w 
kwocie 9.000 zł., przekazane przez Burmistrza Miasta na rzecz pogorzelców. Dla dotkniętego 
pożarem gosp. domowego pracownik socjalny wspólnie z gazetą Lokalną zorganizował zbiórkę 
niezbędnych artykułów wyposażenia, mebli, 

� rozliczyli wnioskiem o płatność projekt z POKL, z 2008 roku, przygotowali wniosek o 
dofinansowanie projektu systemowego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na 2009 rok. Proponowane kompleksowe działania mają na celu: zwiększenie      ( 
uzupełnienie) kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy, zwiększenie 
motywacji do samodzielnych działań, aktywnego przezwyciężania trudności życiowych,  
zmianę postaw, poprawę komunikacji społecznej, 

� zorganizowali pochówek zmarłej osoby samotnej,  

� wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej głównie w porze chłodów jesienno zimowych 
patrolowali okolice, gdzie najczęściej gromadzą się osoby wykluczone społecznie,  

� W okresie VII- XII  zrealizowali kolejny projekt systemowy „ Aktywno ść zawodowa- moją 
szansą”  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  zgodnie z umową na lata 2008-
2013 z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Odbiorcami projektu było 10 
osób – w tym: 8  osób bez zatrudnienia i 2 zagrożone utratą pracy, korzystające ze świadczeń 
MOPS, z którymi zostały podpisane kontrakty socjalne. Na realizację projektu MOPS otrzymał  
kwotę z EFS 117.348 zł., wkład własny gminy wyniósł 13.767 zł. Odbyły się zajęcia  z 
psychologiem (  84 godz.),  doradcą zawodowym (86 godz.), szkolenia zawodowe ukończyły: 
podstawy obsługi komputera (3 osoby), kurs kadry i płace ( 1 osoba), kurs cateringu (2 osoby) i 
menagera cateringu ( 1 osoba), obsługa kas fiskalnych, stylizacji paznokci ( 1 osoba) kurs 
kosmetyczny   ( 1 osoba), kurs Webmaster ( 1 osoba), II etapy kursu języka francuskiego ( 1 
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osoba), kurs prawa jazdy kat. B- 8 osób. Odbyły się spotkania integracyjne ( grill, spotkanie w 
stadninie konnej, wigilijne). Grupa odbiorców aktywnie uczestniczyła w zajęciach, skutecznie 
zmotywowana przez pracowników socjalnych i psychologa. W ramach w/w projektu 
zatrudniono pracownika socjalnego i wyposażono w stanowisko pracy, opłacono  internetową 
stronę bip.mops.sulejowek.pl. Spotkania warsztatowe, informacyjne odbywały się w budynku 
przy Świętochowskiego 4 a.    

� Pracownicy socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe na potrzeby pomocy społecznej, 
do spraw rodzin zastępczych ( zadanie powiatu), do spraw wydania decyzji w ustalającej 
uprawnienia do świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, przygotowywali też opinie dla 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie pomocy dla kombatantów 
z terenu Sulejówka. W efekcie działań pracowników socjalnych w 2009 roku - 20 rodzin 
usamodzielniło się i nie korzysta z pomocy społecznej.       

II. 4. Ważniejsze działania:  
� całoroczna zbiórka art. gospod. dom., szkolnych, higienicznych ( wsparcie dla 50 rodzin),  
� współpraca  ze szkołami przy organizacji wypoczynku letniego, dożywiania dzieci,  
� X09 – montaż pieca gazowego, modernizacja przewodu kominowego i instalacji c.o.  w 

budynku – Świętochowskiego 4 a, co umożliwiło w pełni wykorzystanie lokalu ( spotkania w 
KIS, warsztaty z klientami w ramach projektu, biuro 3 pracowników socjalnych)    

� akcja „Wszystkie dzieci chcą mieć święta”-  89 rodzin z dziećmi otrzymało paczki, Po raz 
kolejny w akcji brała udział młodzież Zespołu Szkół Licealnych w roku bieżącym również 
występująca w podwójnej roli- uczniów i wolontariuszy Fundacji „ Świat na tak”. Akcję wsparli 
również mieszkańcy miasta i corocznie członek Rady Miasta.  

� „Mikołaj w MOPS”- dla rodzin uczestników projektu systemowego.   
� Zawieszono w 2009 roku prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Miasta Sulejówek i Systemem Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z uwagi na liczne 
obowiązki związane z działaniami statutowymi ( szczególnie przy obsłudze funduszu 
alimentacyjnego) oraz przygotowaniem i rozliczeniem projektu systemowego ramach POKL. 

� W roku 2009 r. w kierownik MOPS wydał 4152  decyzji administracyjnych ( w tym w 
zakresie pomocy społecznej 2031, świadczeń rodzinnych 1946, w sprawie funduszu 
alimentacyjnego 150, w sprawie świadczeń zdrowotnych 25 dla świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni).  

II.5. Struktura rodzin korzystaj ących z pomocy społecznej 
Z różnych form pomocy skorzystało 488 rodzin (1101 osób), co stanowi 6 % ogółu 

mieszkańców.  Dla porównania w 2008 roku – z pomocy skorzystało 447  rodzin z 1036 osobami 
w  w/w gospodarstwach (5,6 % mieszkańców.  

Najwięcej gospodarstw domowych było jednoosobowych - 211,  dwuosob.- 98,  
trzyosob.- 88 rodzin, czteroosobowych 52, natomiast 5 i więcej osób wystąpiło w 39 rodzinach.  

W 2009 roku z pomocy skorzystało 210 rodzin z dziećmi, w tym 94 rodzin z 1 dzieckiem, 
72 z dwojgiem, 29 z trojgiem, 15 rodzin z czworgiem i więcej. Rodzin niepełnych było 84, w 
tym z jednym dzieckiem 44, z dwojgiem- 30, z trojgiem i więcej 10.  

W 72 rodzinach główny źródłem utrzymania jest renta, emerytura a w 68 % były to 
gospodarstwa jednoosobowe.  
Wniosek: najliczniejszą grupą korzystających z pomocy były osoby samotnie gospodarujące i 
rodziny pełne i niepełne z dziećmi. Sytuacja ta oznacza, że właśnie te grupy osób wymagają 
zwiększonej uwagi, wsparcia długofalowego z powodu na bardziej ograniczone możliwości 
samopomocy. Niezmiernie ważną sprawą jest rozwój zajęć pozaszkolnych i zwiększenie liczby 
miejsc w przedszkolach (w 2009 roku ok. 150 dzieci nie dostało się do przedszkoli, przyjęto 275 
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dzieci do przedszkoli publicznych i 80 do niepublicznych), co umożliwiłoby podjęcie pracy przez 
rodzica i poprawę sytuacji materialnej rodziny.   

Z kolei samotne gospodarowanie  w starszym wieku  skutkuje potrzebami na usługi 
gospodarcze, pielęgnacyjne, medyczne. Według prognoz demograficznych społeczeństwo 
polskie jest społeczeństwem starzejącym się i mimo wspólnego gospodarowania z dorosłym 
członkiem rodziny (który nie może zrezygnować z zatrudnienia) będzie coraz większy popyt na 
w/w usługi.   
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II.6  Charakterystyka gosp. domowych objętych pomocą w  2009 r. 
     Powody przyznania pomocy.  
 Ubóstwo: 395 (90, 4 %) rodzin z 437 otrzymujących wsparcie pieniężne znajdowało się 
poniżej kryterium dochodowego( t.j poniżej 477 zł. dla osoby samotnej i 351 dla osoby w 
rodzinie). Najuboższą sytuację dochodową mają rodziny z dziećmi i osoby dotknięte przewlekłą 
chorobą lub uzależnieniem. 
Wniosek: Dla rodziny skutkiem pozostawania w ubóstwie jest rozpad więzi rodzinnych, 
zaburzenia w sferze pełnienia ról społecznych, czyli zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. 
Konieczna jest aktywność w przeciwdziałaniu ubóstwu na szczeblu państwa, samorządu w 
postaci tworzenia miejsc pracy, aktywizacji zawodowej, stworzenia warunków by praca i docho-
dy z niej wzięły prymat nad zasiłkiem z pomocy społecznej. 
  W 40 rodzinach z dziećmi ( 19 %) zaobserwowano bezradność w sprawach 
opiekuńczo- wychowawczych, w 235 ( 53,8 %) rodzinach wystąpiła przewlekła choroba, 115 
osób (26,3 % ) jest dotkniętych niepełnosprawnością, w 63 gosp. domowych  ( 14,4 %) wystąpiła 
skłonność do nadużywania alkoholu, w 188 (43 %) rodzinach członek rodziny  pozostawał bez 
pracy. 
Wniosek: poza trudną sytuacją materialną najważniejszymi problemami klientów  jest 
przewlekła choroba,  bezrobocie, nadużywanie alkoholu. W zakresie profilaktyki i przeciwdzia-
łania problemom alkoholowym niezwykle ważne jest organizowanie czasu wolnego dzieci i 
młodzieży jak i edukacja osób uczestniczących w procesie wychowania. Jest to szerokie pole do 
działania w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.   
                Bezrobocie. W wymienionych wyżej 188 rodzinach korzystających z wsparcia MOPS  
136 osób – to kobiety, z których 97 posiada dzieci i z tego 48- dzieci do lat 7.  Wśród 
bezrobotnych kobiet 41 % ma wykształcenie podstawowe, zawodowe 25 % , średnie18,4 % , 
wyższe 3,6%. Wśród 51 pozostających bez pracy mężczyzn – 43,1 % ma wykształcenie 
podstawowe, 45% zawodowe, 9,9 % średnie, 2 % wyższe. Dla porównania ogółem w Sulejówku 
na koniec 2009 roku było zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy 348 osób, w tym 168 
kobiet. Pozostawanie klientów poza rynkiem pracy jest spowodowane ogromnymi brakami w 
wykształceniu,  skłonnością do nadużywania alkoholu i przewlekłymi schorzeniami, opieką nad 
osobami zależnymi ( głównie dziećmi). Klienci mają możliwość w siedzibie MOPS  zapoznania 
się z ofertami pracy, dla tych osób służył projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz 
Społeczny- „Aktywność zawodowa – moją szansą”. Dla części osób dotkniętych bezrobociem  
rozwiązaniem będą  kompleksowe działania zmieniające postawy życiowe, pobudzające 
aktywność i samodzielność. Większość od wielu lat bez pracy, mało ambitnych, z nałogami ma 
niewielkie szanse na usamodzielnienie. Należy rozważyć uruchomienie prac społecznie 
użytecznych, robót publicznych, innych form aktywności (np. drobne usługi sąsiedzkie).   

 
Stopa bezrobocia w % 

wyszczególnienie        powiat woj. mazowieckie               kraj 
grudzień    2007          10,1 %         9,2 %            11,4 % 

G   grudzień   2008 6,            6,8 % 9,         7,1 % 1                9,1 % 

G   grudzień   2009 8             8,0 % 9           9.0 % 1              11,9 % 
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                       Bezrobotni w Gminie Sulejówek bezrobotni klienci 
     w MOPS 

wyszczególnienie     Ogółem     kobiety mężczyźni       ogółem 
grudzień    2007         276         134     142           251 
grudzień    2008         282         134     148           210 
Grudzień  2009          348          168      180            188 

      
      Wniosek: We wszystkich województwach wzrósł poziom bezrobocia, najniższy wskaźnik 

bezrobocia był w woj. mazowieckim. Z terenu Sulejówka o 23 % więcej osób niż na koniec 2008 
roku zarejestrowało się jako bezrobotne, co oznacza dla pracowników socjalnych  konieczność 
motywowania świadczeniobiorców do kształcenia się, uzupełniania kwalifikacji, korzystania z 
kursów, szkoleń oferowanych często nieodpłatnie  w ramach projektów współfinansowanych z 
EFS. Zadanie dla Gminy – to podjęcie działań stwarzających odpowiednie warunki i klimat do 
rozwoju przedsiębiorczości ( ulgi podatkowe, wyznaczanie terenów pod inwestycje).    

       Osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym oferowaliśmy: pomoc usługową w 
ramach zadań własnych ( dla 14 osób), specjalistyczne usługi opiekuńcze – dla osób z 
zaburzeniami psychicznymi ( dla 23 osób), gorące posiłki dostarczone do domu – dla 31 osób, 
pomoc w skompletowaniu dokumentów do zakładu opiekuńczo leczniczego. Jest duże 
zapotrzebowanie na pomoc osobom starszym, niedołężnym lub niepełnosprawnym z powodu 
przewlekłych chorób.  2 opiekunki na ¾ etatu nie zabezpieczają potrzeb. W miarę możliwości 
wspieramy rodziny finansowo z przeznaczeniem na opłacenie usług sąsiedzkich.  
Gmina ponosi częściowe opłaty za pobyt 7 mieszkańców wymagających całodobowej opieki, 
skierowanych  do Domów Pomocy Społecznej, koszt w 2009 roku to 106.000 zł.  
 

II . 7            BUDŻET ZADANIOWY MOPS W 2009 ROKU 
Rozdział      ZADANIE Ilość 

osób/  
rodzin 

Ilość osób 
w rodzinach 

Źródło 
finanso-
wania 

Wydatki w 
2009     w zł.  

 
85214 

Zasiłki celowe 411 949 Gmina    240.808 
Opłaty za domy      
pomocy społ.  

7 11 Gmina    106.000 

Zasiłki stałe 101 123 Wojewoda    378.619 
Zasiłki okresowe 182 433 Dofinans. 

Wojewody 
   191.300 

Zasiłki celowe, 
wkład własny do 
projektu z POKL 

11 38 Gmina      13.767 

85214                                                                         RAZEM 930.494 
 

85215 
 

Dodatki 
mieszkaniowe 

48 ----------- Gmina      93.000 

 

 
 
 

Wynagrodzenia  i pochodne, 12 osób ( w tym 
6 pracowników socjalnych) 

Gmina    441.320 

„13” i pochodne Gmina      36.000 
Koszty materiałów i usług biurowych, serwis 
sieci komputer., szkolenia pracowników,  

Gmina      20.753 
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85219 

koszty utrzymania biura ( gaz, en. elektr. , 
telefony, ryczałty paliwowe, ubezpieczenie 
mienia. 

Gmina      24.975 

Koszt ZFŚS  Gmina      15.000 
Wynagrodzenia i  pochodne 3 osoby,   
2,25 etatu  

 dofinans. 
Wojewody 

   159.700 

Projekt 
„Aktywność 
zawodowa- moją 
szansą” w ramach 
POKL 

11 38 EFS, 
budżet 
państwa 

    117.348 

85219                                                                         RAZEM 815.096 
 
 
85295 

Program rządowy 
„Pomoc państwa w 
zakresie 
dożywiania” 
Obiady dla 131 
dzieci i 31 
dorosłych,  zasiłki 
celowe na żywienie 

 
 
162 

 
 
354 

  
 
Gmina 

 
 
110.000 

Posiłki, zasiłki 
celowe na żywienie 
 

209 506 dofinans. 
Wojewody 

125.000 

85295                                                                          RAZEM 
 

235.000 

 
 
85212 

 
Zasiłki rodzinne z 
dodatkami 

 
1020 

 
---------- 

 
Wojewoda 

 
1.953.538 

Jednorazowa 
zapomoga z tytułu 
urodzenia  ( „becik”), 
bez kryterium 
dochodowego 

 
220 

 
------------- 

 
Wojewoda 

 
  220.000 

Fundusz alimentacyjny 71 rodzin  Wojewoda   372.148 
Wynagrodzeni a  2 pracowników, pochodne, koszty 
biurowe 

Wojewoda  112.801 

85212                                                                         RAZEM 2.658.487 
 
85213 

Składki zdrowotne od 
świadczeń z pomocy 
społecznej i świadczeń 
rodzinnych 

 
93 

 
------- 

 
Wojewoda 

 
     36.375 

85195 Koszt decyzji w 
sprawach świadczeń 
zdrowotnych dla osób 
innych niż 
ubezpieczeni 

 
25 

 
------- 

 
Wojewoda 

 
        1.760 

85228 Usługi opiekuńcze 
specjalistyczne dla 
osób z zaburzeniami 
psychicznymi  

 
23 

 
41 

 
Wojewoda 

     67.500 
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 85295 Klub Integracji 
Społecznej, koszty 
utrzymania , umowa 
zlecenie  

Funkcjonowanie Klubu 
Seniora  „Pogodna Jesień” 

 
Gmina 

   
     20.300 

      BUDŻET MOPS  w 2009 roku                 R A Z E M 4.858.012 
  

 

II.8  Planowane działania w 2009 r. poza statutowymi: 
- przygotowanie następnego  projektu systemowego i jego realizacja w ramach  Programu     
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytetu VII Promocja integracji społecznej   
- zakończenie prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Sulejówek 
i Systemem Profilaktyki i  Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną. 
II.9  Potrzeby i oczekiwania  w zakresie pomocy społecznej:  
1. Stworzenie warunków do podniesienia jakości usług publicznych jednostki 
organizacyjnej Gminy, jaką jest MOPS. Zbyt mała kadra do obsługi wielu zadań. Trudne 
warunki pracy, konieczność poprawy estetyki budynków użytkowanych przez pracowników i 
świadczeniobiorców, konieczność zagospodarowania posesji, która przez część roku jest 
niedostępna z uwagi na stojącą wodę opadową i błoto ( podniesienie terenu, utwardzenie, 
wymiana chodnika, podjazd dla wózków). Konieczne jest wsparcie prawne dla pracowników 
MOPS. Nie jest zrealizowany ustawowy zapis,  który przewiduje w zasobach kadrowych 
ośrodka pomocy społecznej  1 pracownika socjalnego na 2.000 mieszkańców gminy.   
2. Niezbędne działania – w sferze zapobiegania powstawaniu problemów społecznych lub 
ich łagodzeniu:  
- w zakresie zapobiegania skutkom ubóstwa:  zwiększenie środków na pomoc szczególnie na 
dożywienie, ogrzewanie, pomoc w wypadkach losowych, na uchwalony program lokalny 
„Azyl”. W 2009 na zasiłki celowe wydatkowano 240.808 zł dla 411gospodarstw domowych, co 
oznacza,  ze średnio 1 rodzina miesięcznie otrzymała 48,82 zł. Na rok 2010 w planie finanso-
wym drastycznie  zmniejszono środki na zasiłki celowe do 170.000 , co oznacza, że na podobną 
ilość gospodarstw domowych przeznaczono 34, 47 gr. Dla porównania 1 tona węgla kosztuje 
ok. 700 zł. Zmniejszono też o 10.000 zł.  kwotę na posiłki realizowane w ramach programu 
rządowego. Konieczne jest też wspieranie organizacji pozarządowych działających na rzecz 
ubogich.( np.: Stowarzyszenie Alter Ego- wspierające rodziny z Sulejówka głównie w formie 
żywności w ostatnich latach – do końca  2009 roku).  
- w zakresie pomocy rodzinie: zwiększenie liczby zajęć pozaszkolnych  z elementami 
socjoterapii, działania w zakresie zwiększenia miejsc przedszkolnych. 

- w zakresie pomocy osobom /rodzinom dotkniętym uzależnieniem: ułatwienie dostępu do 
poradnictwa specjalistycznego, organizacja imprez integracyjnych, pikników rodzinnych (tema-
tycznych). Corocznie zwracamy uwagę na konieczność  zwiększenia godzin pracy lekarza 
psychiatry. Aktualne dyżury lekarza o tej specjalności ograniczają dostępność naszych praco-
wników w konsultacjach w sprawach klientów, jak i klientów. 
- w zakresie pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym: tworzenie warunków 
minimalizujących zjawisko izolacji i osamotnienia, likwidacja barier architektonicznych ( w tym 
w urzędach, także w MOPS), transportowych , w komunikowaniu się.    
  
III.    ŚWIADCZENIA RODZINNE, ALIMENTACYJNE w 2009 roku. 
 Ze świadczeń rodzinnych skorzystało 1020 rodzin, w tym : 198 osób otrzymało zasiłki 
pielęgnacyjne, 21 matek - świadczenia pielęgnacyjne, 68 matek -dodatki z tytułu urlopu 
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wychowawczego, 41 matek- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka,  670 dzieci -
dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Dużym obciążeniem w obsłudze świadczeń 
rodzinnych były zmiany przepisów prawa i konieczność zmian decyzji.     
  Świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego otrzymało 92 uprawnione osoby.  
Dochody własne gminy z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwrócone przez 
dłużników alimentacyjnych wyniosły 22.049 zł.  
  Od 1 czerwca 2009 w siedzibie MOPS w wymiarze ½ etatu wykonuje pracę  podinspektor 
zatrudniony przez Burmistrza Miasta Sulejówek  do prowadzenia postępowań wobec dłużników 
alimentacyjnych. Jest to zadanie trudne i bardzo pracochłonne. Konieczne są środki finansowe na 
szkolenia z tego zakresu – w tym z postępowania egzekucyjnego w administracji. Liczba 
dłużników w gminie -99. Do 78 dłużników wysłano inf. O przyznaniu osobom uprawnionym 
świadczeń z f.a. w 42 wypadkach skierowano wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika. W 
przypadku 31 dłużników przekazano dodatkowe informacje komornikowi sądowemu  
(wynikające z wywiadów alimentacyjnych)  mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń. 
W przypadku 27 dłużników wystąpiono do Prokuratury wnioski o ściganie za przestępstwo 
określone w art. 209 § 1 KK, 32 dłużników złożyło oświadczenia majątkowe i udzieliło 
wywiadów, 21 zobowiązano do rejestracji w PUP, w sprawie 3 wystąpiono do Starosty o 
aktywizację zawodowa. W 22 przypadkach prowadzono postępowanie o odebranie dłużnikowi 
prawa jazdy, w 4 wystąpiono o zwrot prawa jazdy. Wydano 71 postanowień skierowanych do 
dłużników o wszczęciu postępowania sprawie zwrotu wypłaconych przez MOPS świadczeń 
alimentacyjnych. W okresie I- XII odzyskano od dłużników 43.898,91zł. Do budżetu naszej 
Gminy wpłynęła kwota 22.049 zł., która powinna być zgodnie z ustawą przeznaczona w 
szczególności na podejmowanie działań wobec dłużników.        
IV . SWIADCZENIA ZDROWOTNE – na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta nr 2/08 
z 21 I 08 kierownik prowadził postępowanie administracyjne i wydał  25 decyzji ustalających 
uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej ( zadanie zlecone gminie).   
V  Kadra MOPS  

Kadra MOPS na dzień 31 XII 2008 r. liczyła 17 pracowników, w tym 7 pracowników 
socjalnych, 2 pracowników do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Pracownicy 
korzystali ze szkoleń bezpłatnych, głównie organizowanych przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej w ramach projektów współfinansowanych z EFS  i płatnych ( oszczędnie ) w 
miarę posiadanych środków finansowych.  

Przypominam, że nie jest zrealizowany ustawowy zapis,  który przewiduje w zasobach 
kadrowych ośrodka pomocy społecznej  1 pracownika socjalnego na 2.000 mieszkańców gminy.   

 
Składamy podziękowania dla ofiarodawców pomocy pieniężnej i w rzeczowej dla ubogich 

mieszkańców Miasta.  
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta  i Radzie Miasta Sulejówek za działania na rzecz 

potrzebującym wsparcia i występujemy o  uwzględnienie w roku 2010 wniosków zawartych w 
punkcie II 9 sprawozdania..                         

 
 
           Przygotowała Teresa Kośnik  

                                              Kierownik MOPS 


